
Rondzendbrief 
Daan & Debora de Groot 

Deze nieuwsbrief stond al in de steigers voordat we de Paasdagen in Nederland door brachten. 
Het lukte niet om de nieuwsbrief voor ons vertrek te versturen. Tijdens ons verblijf in Nederland 
lukte het uiteraard niet. Begin mei kwamen we terug en sinds die tijd was er iedere week weer 

iets nieuws. Daarom zijn we maar een soort van opnieuw begonnen. Zowel privé, als in de beide 
projecten van Coming Home als bij het Roman Works werkproject is er weer veel gebeurd. 
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" Gebedspunten "  
 Dank voor meer dan elf jaar werk en leven in Roemenië 

 Dank en bid voor de zwangerschap van Debora 

 Bid voor Barni die het Roman Works team versterkt heeft en voor voldoende 

inkomsten om zijn salaris te kunnen betalen.  

 Bid voor een nieuw locatie voor het educatie project 

 Bid voor mensen die zich actief gaan inzetten om ons werk te ondersteunen o.a. door 

het bestuursteam te versterken 

 

uitwerken dan gepland. Veel van deze 
werkzaamheden hebben te maken met contacten 
leggen, netwerken, samenwerkingsverbanden 
starten en bijeenkomsten organiseren.  

Zo bezoeken we al jaren een landelijke bijeenkomst 
van organisaties die met Roma / zigeuners in 
Roemenië werken. Met enkele projectleiders 
onderzoeken we de mogelijkheid om een federatie 
op te starten om zo een krachtige stem te hebben 
richting landelijk bestuur. Daarbij om 
ondersteunende activiteiten en trainingen te 
organiseren voor kleine organisaties. 

Vanuit dit landelijke initiatief organiseren we sinds 
kort ook een lokaal initiatief. Veel projecten voor en 
met Roma bevinden zich in onze provincie Mures. 
Iedere drie maanden nemen wij het initiatief voor 
een gebedsbijeenkomst met mensen uit de 
omgeving. Naast een uur bidden voor en met elkaar 
gebruiken we de tijd om elkaar beter te leren 
kennen en om van elkaar te leren.  

In verwachting 

In tegenstelling tot de vorige nieuwsbrief kunnen we 
nu met goed nieuws beginnen. Debora is in 
verwachting en alles is tot nu toe in orde. Eind 
december begin januari is de uitgerekende datum. 
Helemaal zonder zorgen is het niet geweest. Na een 
week of 8 was er weer bloedverlies. Tussentijdse 
echo’s lieten zien dat alles goed was. Op één van de 
laatste echo’s was er een bloedzakje te zien in de 
baarmoeder die de oorzaak zou kunnen zijn van de 
vloeiingen. Naast de normale 
zwangerschapsverschijnselen als misselijk en 
vermoeidheid voelt Debora zich verder goed. 

Zending anders 

Het idee voor deze nieuwsbrief was om meer te 
vertellen over verschillende werkzaamheden naast 
onze vaste projecten en die gelijk van groot belang 
zijn voor onze projecten. Echter zijn er zoveel 
ontwikkelingen dat we dit onderwerp wat minder 
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Met Roman Works zijn we zowel missionair als 
ondernemend bezig. Hierdoor bezoekt Daan wekelijks 
een uur van gebed voor ondernemers. Mede door deze 
bijeenkomst ontstond het verlangen om een 
bijeenkomst te organiseren voor lokale christelijke 
ondernemers. Met hulp van het bedrijf Turbocam (met 
wie we samen Roman Works hebben opgezet) konden 
we dit organiseren. Directe aanleiding was het bezoek 
van de Amerikaanse eigenaar die inspirerend kan 
vertellen over zijn ervaringen als christelijke 
ondernemer. Begin april hadden we een mooie avond 
met 10 lokale christelijke ondernemers. Een kort video 
verslag vind u hier. (https://www.youtube.com/watch?

v=EVBwYZ-qu78&t=4s )  

Mogelijk nieuwe locatie voor educatieproject 

Bovenstaande introductie is belangrijk voor wat nu 
volgt. Sinds het begin van het project hebben we de 
wens om een locatie dichter bij de Roma wijk te 
hebben waar de kinderen van ons educatieproject 
wonen. Al 5 jaar staat er een school leeg op 
loopafstand. Tijdens de gebedsbijeenkomst voor Roma 
werkers in Mures droeg ik (Daan) een nieuwe locatie 
als gebedspunt aan. Vrijwel direct liet een vrouw 
weten dat haar werkgever in de leegstaande school 
een lokaal ter beschikking had gekregen. Deze 
werkgever is een van de grootste ondernemingen in 
de stad. De eigenaren zijn een christelijk echtpaar. 
Persoonlijk kende ik hen niet maar via via had ik ze 

wel uitgenodigd voor de bijeenkomst voor christelijke 
ondernemers. Tijdens de bijeenkomst sprak ik ze aan. 
Binnen een week waren we bij hen op kantoor om 
ons educatieplan te presenteren. Een plan waar 
Debora en Betty al een jaar geleden aan begonnen 
waren zonder te weten voor wie ze het schreven.  

De man die het gebouw beheert is ook 
gemeenteraadslid geweest en heeft nog steeds een 
belangrijke functie in het gemeentehuis. Met hem 
hebben we kennisgemaakt en onze plannen uitgelegd. 

Op dit moment weten we zeker dat we voor de 
dagkampen in de zomer een lokaal en het plein 
mogen gebruiken. Daarnaast overleggen we voor 
minimaal een jaar om ook het educatieproject in een 
paar lokalen te houden. Op de lange termijn zal het 
gebouw een andere bestemming krijgen. Aan ons om 
te zorgen dat we laten zien dat we serieus zijn en 
resultaten boeken met onze kinderen. Dan zullen we 
ook meer gehoor krijgen als we op zoek moeten naar 
een andere locatie of… kunnen ze niet om ons heen 
en wordt er een uitzondering gemaakt. 

Weinig is er zeker. In het hele proces hebben we 
weer veel mensen leren kennen en komen we dichter 
bij ons doel. Een locatie in de buurt van de 
zigeunerwijk. Als het niet lukt in het schoolgebouw, is 
de kans dat ons eerste idee meer kans maakt, groter 
geworden. Modulaire containers op een leeg stuk 
grond. Met de opgedane contacten zullen we eerder 
bij de juiste personen kunnen aankloppen. 

Wat begon met een simpel initiatief van het 
organiseren van een bijeenkomst heeft een heel 
avontuur en een uitbreiding van ons netwerk 
opgeleverd.  

Roman Works 

We zijn er nog niet. Jaren geleden zagen we op 
Facebook een pagina van een man die meubels van 
houten pallets maakte in de omgeving Mures. Dit 
deed hij onder de noemer Recycl’Art. (zoek maar eens 
op Facebook ;-) ) Een concurrent dus. Duidelijk was 
dat hij met design, fotografie, promotie en stijl beter 
was dan wij. Een paar maanden geleden was onze 
collega Pal op een gebedsbijeenkomst. Hij ontmoette 
daar Barni, de jongeman achter dit Recycl’Art initatief. 
Een week later maakte ook Daan kennis met hem. Hij 
deed niet meer zoveel aan promotie omdat hij druk 
was met zijn tandarts opleiding. We spraken af dat hij 
weer zou gaan promoten en dat wij de producten dan 
voor hem konden maken. Binnen twee maanden 
hadden we al teveel werk en was het lastig om zijn 
‘stijl’ snel en efficiënt uit te voeren. Een paar weken 
geleden stuurde hij Pal een berichtje. Zijn passie is 
Recycl’Art, en in onze missionaire insteek kon hij zich 
helemaal in vinden. Hij wilde fulltime voor ons komen 
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werken. Hij was bereid om een groot deel van zijn 
salaris in te leveren om het te proberen. Want zo zegt 
hij ‘Ik geloof dat het Gods wil is dat ik deze stap 
neem’. 

18 Juni was zijn eerste werkdag. Zijn totale 
salariskosten van ongeveer €1000,- moeten we halen 
uit toekomstige verkopen in Roemenië. Daarmee 
nemen we een risico. Maar dat risico nemen we in 
geloof. Dit project is niet om zelf aan te verdienen 
maar om op een creatieve en andere manier te 
ondernemen. Om daarmee God te eren en 
medemensen een leuke en eerlijke werkplaats te 
geven.  

Inloophuis 

De afgelopen weken hebben met de teamleden 
overlegd over het nut van het inloophuis. Is het nog 
relevant? Is het nog nodig? In de komende Coming 
Home nieuwsbrief zullen onze collega’s daar iets over 
delen. In het inloophuis project zien we dat het aantal 
dagelijkse bezoekers niet meer zo hoog is als vroeger. 
Dit is positief. Veel mensen beginnen, mede door ons 
project, hun plek te vinden in de maatschappij. 
Sommigen met een uitkering in een opvanghuis, 
anderen hebben werk en beginnen daarin stabiel te 
worden, weer anderen zitten in de gevangenis te 

 

wachten tot ze opnieuw een kans krijgen in de 
maatschappij. De functie van het inloophuis neemt af. 
In plaats dat de mensen naar ons toe komen, gaat 
ons team nu naar de mensen toe. Om ze te 
bemoedigen, om ze advies te geven, om ze te helpen 
in hun volgende stap, om ze te laten zien dat ze niet 
alleen zijn. Zelfs niet in de gevangenis. Het werk is 
dus veranderd maar nog zeker niet overbodig 
geraakt. Als we de mensen nu loslaten kunnen we 
over een paar jaar weer opnieuw beginnen. 

Privé 

En zo knallen we de zomer in. De kinderen hebben 12 
weken vakantie. Anna heeft het eerste schooljaar 
achter de rug. We gaan weer een paar nachtjes 
kamperen. Er worden dagkampen georganiseerd met 
een Coming Home team uit Nederland. In het Roman 
Works project ontvangen we 35 jongeren uit 
Bergschenhoek om in verschillende projecten met hen 
aan de slag te gaan. Rond ons huis is er nog genoeg 
te verven en te tuinen.  

Als de ticket prijzen het toelaten zullen we wellicht 
deze zomer nog even Nederland aandoen. Dus ‘tot 
snel’ behoort tot de mogelijkheden.  

 

Stichting Coming Home! betaalt geen salaris aan Nederlandse vrijwilligers. Ons 

levensonderhoud bestaat uit giften. Velen sponsors hebben ons werk al mogelijk 

gemaakt, ook u kunt iets bijdragen aan onze roeping door ons te steunen en een 

eenmalige of maandelijkse gift over te maken naar rekeningnummer: 

NL26RABO0134578163 t.n.v. Stichting Coming Home, Krimpen a/d IJssel, o.v.v. 

‘Daan en Debora’. U, die ons al jaren steunt, hartelijk bedankt! 

Correspondentieadres: Hofje van Gratie 18, 2926RD, Krimpen aan den IJssel  

Steun en sponsoring 
U kunt ons vooral structureel steunen door voor ons te bidden! 


